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חדשות

קוראים למרחוק
טעויות אנוש בתהליך הקריאה ומביא להפחתה
משמעותית בקריאות המתבססות על הערכה".
עבור הצרכנים היתרון הגדול ביותר הינו שהמ–
ערכת המשוכללת תחסוך כסף רב ותפחית את
צריכת המים הנובעת מנזילות מתמשכות .כל
צרכן יכול להירשם בקלות לקבלת התראות
במסרון לטלפון הנייד או במייל ,לצפות בצרי–
כת המים שלו ולקבל קריאה עדכנית של מד
המים .גם מי שלא ירשם לשירות ,יקבל הת–
ראות מהתאגיד כעבור  ≤¥שעות מזיהוי הנזילה.
המדים החדשים מהווים גם פתרון מצוין לצרכ–
נים הנמצאים בחו"ל ויש ברצונם להמשיך ול–
עקוב משם אחר צריכת המים .גם צרכנים אשר
החליפו דיירים קודמים בנכס נהנים מהמדים
החדשים ,כיוון שהם יכולים לאפס את הצריכה
בו במקום ,עם כניסתם לנכס ובכך למנוע כאבי
ראש מיותרים.
התאגיד החל בפיילוט להתקנת המדים החכמים
כבר בחודש אוגוסט ≤ ,≤∞±במסגרתו הותקנו
כ µ∞∞-מדי קר"מ .לאורך תקופת הפיילוט,
המדים החדשים נבדקו ונבחנו ,לרבות מידת
יעילותם ונמצא כי יעילותם רבה .לאור זאת
הפיילוט הוכתר בהצלחה והתאגיד החל בהתק–
נת המדים החדישים בכל יישוביו .עדיפות
להתקנת מדי מים ניתנה בישוב קריית עקרון
ולאחריו במזכרת בתיה ,וזאת עקב פחת המים
שהיה גבוה יחסית בישובים אלו .ואכן ,עם סיום
החלפת המדים ירד הפחת משמעותית בישובים
אלו ועומד היום על כ .∂•-בנס ציונה הפחת ירד
מ • µלכ .≤.µ• -סה"כ הותקנו כ ≤≥,∞∞∞ -מדי
מים בשלושת הישובים  :נס ציונה ,מזכרת בתיה
וקריית עקרון.

כחלק משדרוג מערכת המים ושיפור השירות
לקהל הצרכנים השלים תאגיד 'מי ציונה' את
החלפת מדי המים הישנים למדי מים חכמים
בעלי יכולות קריאה מרחוק .למדים החדשים
יכולת ניטור תמידית של צריכת המים ,ללא
צורך בגישה פיזית לשעון המים .צריכת המים
מנוטרת על ידי מערכת ממוחשבת ≤¥ ,שעות
ביממה ,דבר המקנה מספר יתרונות בולטים,
כגון יכולת גילוי נזילות מים וקבלת התראה
כעבור  ≤¥שעות ,דיוק ואמינות גבוהים יותר
של המדידה ואף זיהוי של מדי מים תקולים
וזיהוי מיידי של חבלה במד מים .הפרויקט
המורכב החל בסוף שנת ≤ ,≤∞±מאז בכל שנה
התאגיד החליף כרבע ממדי המים הקיימים בה–
שקעה כוללת של כ ±µ-מיליון ש"ח.
"מדובר בהשקעה אדירה עבור התאגיד ,אשר
הביאה לשדרוג משמעותי של מערכת המים
העירונית ושל השירות לתושב" אומרת רינה
קטיף ,מנכ"לית תאגיד מי ציונה" .מדי המים
החדשים מאפשרים ניטור של צריכת המים בזמן
אמת על ידי מערכת טכנולוגית מדויקת ואמי–
נה" מסבירה קטיף ומוסיפה" :מדובר במערכות,
מהמתקדמות ביותר כיום בתחום תשתיות
המים ,אשר למעשה מיתרות את הצורך בשליחת
כוח אדם לקריאת שעוני המים .הדבר מונע

יוסי שבו ,ראש העיר
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להרשמה לקבלת התראות על דליפת מים
וצפייה בנתוני צריכת מים כנסו לאתר מי ציונה
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תאגיד "מי ציונה"
השלים את פרויקט
התקנת מדי המים
החכמים בכל
יישוביו בהשקעה
כוללת של כ≠±µ
מיליון ש"חÆ
תושבי נס ציונה¨
מזכרת בתיה
וקריית עקרון ייהנו
כעת ממדי מים
חכמים¨ בעלי
יכולת קריאה
מרחוק¨
המאפשרים ניטור
תמידי של צריכת
המים וקבלת
התראות בזמן
אמת על נזילותÆ
רינה קטיף ,מנכ"לית
התאגיד:

דרור מרגלית ,יו"ר התאגיד:
"התאגיד שלנו נמצא בחוד החנית
של הטכנולוגיה החדשה בתחום
מדי המים .החלטנו להיכנס
לפרויקט על אף העלות הגבוה
שלו כדי שבראש וראשונה לתת
שירות מיטבי לתושבים שלנו.
הפרויקט הצליח מעבר למצופה
ועל כך מעידים מכתבי תודה
מתושבים שקיבלו הודעה על
נזילת מים בזמן אמת .הירידה
בפחת המים שעומד היום על 3.5%
בממוצע מביאה לחסכון במים
למדינה וצמצום עלויות של
התאגיד .זהו הישג בלתי רגיל ,ואני
מברך על כך את עובדי התאגיד
ומנהליו".

"המערכת כבר
הביאה להקטנת
פחת המים בכל
יישובי התאגיד
ובכך היא תורמת
לחסכון במים,
בראיה לאומית
ושמירה על משק
המים בישראל
בכלל וביישובי
התאגיד בפרט.
אך מעל לכל ,זהו שיפור משמעותי ביותר
בשירות שאנו מעניקים לצרכנים שלנו" .עוד
הוסיף מרגלית" :מהלך זה משתלב היטב עם
מטרות התאגיד ומהווה חלק בלתי נפרד
מחזונו .כתאגיד מצטיין ,נמשיך לשדרג,
להתייעל ולהוביל בתחום תשתיות המים והביוב
וכמובן בתחום השירות לצרכנים" .
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"המערכת האמינה והמדויקת ביותר
מסייעת לנו לשפר את השירות
שמעניק התאגיד לצרכנים .מדובר
במערכת אשר מקיימת הלימה עם
אחת ממטרות העל אשר לשמן
הוקמו תאגידי המים במדינת ישראל
והיא כמובן :מתן שירותים ברמה
הגבוהה ביותר לצרכנים .אנו מזמינים
את כל הצרכנים שלנו להירשם
באתר האינטרנט שלנו לשרות קבלת
ההתראות על נזילה וצפייה בצריכת
המים" .

